Požadavky 2020/21, prezenční studiumRegionální a politické geografie

1. Předměty požadované ke studiu
Doktorand či doktorandka (dále doktorand) musí v průběhu 1. až 2. ročníku studia splnit předmět
MPGS0118 Obecné kolokvium (RPG) a dále buď předmět MPGS0098 Teorie regionální geografie pro
PGS nebo MPGS0099 Teorie politické geografie pro PGS. Další minimálně 2 odborné zkoušky z
předmětů tematicky blízkých problematice řešené v dizertační práci doktorand volí individuálně po
dohodě se školitelem či školitelkou (dále jen školitel). Jeden z předmětů bývá zpravidla absolvován
mimo PřF UK. Minimálně 2 zkoušky doktorand absolvuje do konce 1. ročníku studia, zbývající
zkoušky do konce 2. ročníku studia. Před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce
(MSZXZ003) doktorand absolvuje Teoreticko-metodologickou rozpravu (RPG, MPGS0123); návrh
rozpravy konzultuje a schvaluje školitel a text rozpravy v elektronické formě doktorand posléze
odevzdává spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce na studijním oddělení a v kopii
koordinátorce doktorského studijního programu na školícím pracovišti. Státní doktorskou zkoušku
MSZXZ003 Regionální a politická geografie doktorand absolvuje do konce 2. ročníku studia.
2. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
Pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce (měla by být splněna do konce 2. ročníku) se vyžaduje
splnění studijních povinností (předmětů) dle ISP a odevzdání elektronické verze
Teoreticko-metodologické rozpravy disertační práce.
V první části státní doktorské zkoušky doktorand komisi představí tematické zaměření, výzkumný
problém, teoreticko-metodologická východiska a stav rozpracovanosti disertace (max. 15 minut).
Následuje diskuze. Ve druhé části státní doktorské zkoušky komise s přihlédnutím k zaměření
disertace ověřuje doktorandovu dovednost vztáhnout výzkumný problém k obecným východiskům
(např. klíčové teorie, koncepty) a metodologickým přístupům. Zkouška vedle znalostí ověřuje
zejména následující dovednosti: kriticky myslet, vysvětlit podstatu problému, významově rozlišovat,
argumentovat, zařazovat problém do širších souvislostí, rozlišovat obecné a specifické, uvádět
relevantní empirické příklady, vyvozovat a formulovat zobecňující závěry.
Obhajoba disertační práce má za cíl v širším odborném fóru prokázat schopnost obhájit výsledky
disertační práce a v rámci diskuse schopnost vědecké rozpravy. Pro přihlášení k obhajobě disertační
práce se vyžaduje absolvování státní doktorské zkoušky a splnění všech povinností předepsaných v
ISP (studijní pobyt v zahraničí, kritéria publikační aktivity atd.). Doktorand odevzdá disertační práci a
přihlásí se k obhajobě disertace tak, aby obhajoba mohla proběhnout do uplynutí standardní doby
studia.
3. Studijní pobyt v zahraničí
Doktorand v průběhu standardní doby studia absolvuje studijní či výzkumný pobyt v zahraničí, který
souvisí s tématem disertační práce, je minimálně v délce 1 měsíce a je evidován v SIS v modulu
“Evidence stáží”.

4. Kritéria publikační aktivity
Disertační práce se předkládá buď formou souboru vědeckých článků, anebo může mít formu
vědecké monografie. Obě formy disertace vyžadují publikační aktivitu, jak je specifikována níže.
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Akceptují se pouze publikace, které uvádějí afiliaci školícího pracoviště/katedry. V případě
kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda, přičemž tato specifikace je
uvedena ve vstupní části disertační práce. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand spolu s
přihláškou k obhajobě disertace předkládá potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku.
Disertační práce formou souboru vědeckých článků:
Doktorand publikuje minimálně 4 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise.
Minimálně jeden z nich je článek publikovaný v časopise s IF (dle Web of Science) a doktorand musí
být jeho prvním autorem s autorským podílem alespoň 50 %. Do souboru publikací lze zařadit i
kapitolu v odborné recenzované knize. Dané publikace musí tvořit určitý logicky organizovaný,
tematicky ucelený celek. Soubor představených článků je v rámci disertace doplněn úvodní a
závěrečnou kapitolou. Články se zařazují do přílohy práce. Úvodní kapitola disertace musí mít
charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro) badatelského úsilí doktoranda. V
závěrečné kapitole doktrand diskutuje klíčové závěry výzkumu a možnosti jeho dalšího směřování.

Disertační práce formou vědecké monografie:
Doktorand publikuje minimálně 2 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise.
Minimálně jeden z nich je článek publikovaný v časopise s IF (dle Web of Science) a doktorand musí
být jeho prvním autorem s autorským podílem alespoň 50 %. Jeden článek může být nahrazen
kapitolou v odborné recenzované knize. Publikace musí tematicky souviset s problematikou
disertační práce.

5. Účast studenta v pedagogické činnosti pracoviště
Doktorand v prezenční formě studia se zpravidla podílí na výuce a účastní se také konzultací a
oponentních řízení bakalářských, případně diplomových prací, participuje na přednáškách,
cvičeních, seminářích, exkurzích, kurzech celoživotního vzdělávání apod. Podíl doktoranda na výuce
je koordinován se školitelem a vedoucím katedry. Pokud výuka bezprostředně tematicky nesouvisí s
disertačním projektem doktoranda a/nebo přesahuje rozsahem jednorázové vstupy, tak je finančně
ohodnocena (např. DPP, DPČ) nad rámec běžného doktorandského stipendia.
Ve 3. roce studia doktorand po konzultaci se školitelem vypisuje v SIS 1–2 témata bakalářských prací
tematicky souvisejících s problematikou disertační práce doktoranda.
6. Povinnost přítomnosti studenta na školícím pracovišti, vyjádřenou v hodinách za

týden
Doktorand v prezenční formě studia a ve standardní době studia je přítomen na školícím pracovišti,
a to minimálně 8 hodin týdně. Doktorand se podílí na zajištění chodu školícího pracoviště, zejména
na organizování přijímacích zkoušek a propagačních aktivitách, workshopů apod. Doktorand se
účastní obhajob disertačních prací v daném doktorském studijním programu a přednášek
zahraničních hostů školícího pracoviště.

7. Specifické požadavky obecné pro daný studijní program (např. požadavky oborové

rady na minimální účast studenta na mezinárodních a domácích konferencích)
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Doktorand alespoň jednou za studium aktivně vystoupí s problematikou disertační práce na domácí
konferenci a jednou na konferenci pořádané v zahraničí.
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Požadavky 2020/21, kombinované studiumRegionální a politické geografie

1. Předměty požadované ke studiu
Doktorand či doktorandka (dále doktorand) musí splnit do konce třetího ročníku všechny
předepsané předměty dle ISP včetně státní doktorské zkoušky. Jedná se o předmět MPGS0118
Obecné kolokvium (RPG) a dále buď předmět MPGS0098 Teorie regionální geografie pro PGS nebo
předmět MPGS0099 Teorie politické geografie pro PGS. Dále pak minimálně 2 odborné zkoušky z
předmětů tematicky blízkých problematice řešené v dizertační práci, které doktorand volí
individuálně po dohodě se školitelem či školitelkou (dále jen školitel). Jeden z předmětů bývá
zpravidla absolvován mimo PřF UK. Před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce
(MSZXZ003) doktorand absolvuje Teoreticko-metodologickou rozpravu (RPG, MPGS0123); návrh
rozpravy konzultuje a schvaluje školitel a text rozpravy v elektronické formě doktorand posléze
odevzdává spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce na studijním oddělení a v kopii
koordinátorce doktorského studijního programu na školícím pracovišti.

2. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:
Pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce se vyžaduje splnění studijních povinností (předmětů) dle
ISP a odevzdání elektronické verze Teoreticko-metodologické rozpravy disertační práce.
V první části státní doktorské zkoušky doktorand komisi představí tematické zaměření, výzkumný
problém, teoreticko-metodologická východiska a stav rozpracovanosti disertace (max. 15 minut).
Následuje diskuze. Ve druhé části státní doktorské zkoušky komise s přihlédnutím k zaměření
disertace ověřuje doktorandovu dovednost vztáhnout výzkumný problém k obecným východiskům
(např. klíčové teorie, koncepty) a metodologickým přístupům. Zkouška vedle znalostí ověřuje
zejména následující dovednosti: kriticky myslet, vysvětlit podstatu problému, významově rozlišovat,
argumentovat, zařazovat problém do širších souvislostí, rozlišovat obecné a specifické, uvádět
relevantní empirické příklady, vyvozovat a formulovat zobecňující závěry.

Obhajoba disertační práce má za cíl v širším odborném fóru prokázat schopnost obhájit výsledky
disertační práce a v rámci diskuse schopnost vědecké rozpravy. Pro přihlášení k obhajobě disertační
práce se vyžaduje absolvování státní doktorské zkoušky a splnění všech povinností předepsaných v
ISP (studijní pobyt v zahraničí, kritéria publikační aktivity atd.).

3. Studijní pobyt v zahraničí:
Doktorand v průběhu studia absolvuje studijní či výzkumný pobyt v zahraničí, který souvisí s
tématem disertační práce, je minimálně v délce 1 měsíce a je evidován v SIS v modulu “Evidence
stáží”.

4. Kritéria publikační aktivity:
Disertační práce se předkládá buď formou souboru vědeckých článků, anebo může mít formu
vědecké monografie. Obě formy disertace vyžadují publikační aktivitu, jak je specifikována níže.
Akceptují se pouze publikace, které uvádějí afiliaci školícího pracoviště/katedry. V případě
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kolektivních prací musí být specifikován autorský podíl doktoranda, přičemž tato specifikace je
uvedena ve vstupní části disertační práce. V případě, že publikace dosud nevyšla, doktorand spolu s
přihláškou k obhajobě disertace předkládá potvrzení redakce o přijetí publikace do tisku.

Disertační práce formou souboru vědeckých článků:
Doktorand publikuje minimálně 4 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise.
Minimálně jeden z nich je článek publikovaný v časopise s IF (dle Web of Science) a doktorand musí
být jeho prvním autorem s autorským podílem alespoň 50 %. Do souboru publikací lze zařadit i
kapitolu v odborné recenzované knize. Dané publikace musí tvořit určitý logicky organizovaný,
tematicky ucelený celek. Soubor představených článků je v rámci disertace doplněn úvodní a
závěrečnou kapitolou. Články se zařazují do přílohy práce. Úvodní kapitola disertace musí mít
charakter zásadního pojednání, které vystihuje podstatu (jádro) badatelského úsilí doktoranda. V
závěrečné kapitole doktorand diskutuje klíčové závěry výzkumu a možnosti jeho dalšího směřování.

Disertační práce formou vědecké monografie:
Doktorand publikuje minimálně 2 odborné příspěvky v recenzovaném vědeckém časopise.
Minimálně jeden z nich je článek publikovaný v časopise s IF (dle Web of Science) a doktorand musí
být jeho prvním autorem s autorským podílem alespoň 50 %. Jeden článek může být nahrazen
kapitolou v odborné recenzované knize. Publikace musí tematicky souviset s problematikou
disertační práce.

5. Účast studenta v pedagogické činnosti pracoviště
Nepožaduje se.

6. Povinnost přítomnosti studenta na školícím pracovišti, vyjádřenou v hodinách za
týden
Nepožaduje se.

7. Specifické požadavky obecné pro daný studijní program (např. požadavky oborové
rady na minimální účast studenta na mezinárodních a domácích konferencích)
Doktorand alespoň jednou za studium aktivně vystoupí s problematikou disertační práce na domácí
konferenci a jednou na konferenci pořádané v zahraničí.
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